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• వ.  

     అనిన, నా పలుకు లాకర్ణ ించి, మణికింధరిం డమ్మునింద్రు నకు మ్మకుళిత కరకమలుిం డగుచు, 
నిట్ల నియె 'మీకు గాన విద్య చేతఁ ద్రింబురని గెలుు సింభ్ర మిం బిపపటి 

     మాట్ల వలన నెఱింగింబడియె; నతనియిం దిటిి బద్ధ  మతసరిం బేల పుటి్ఁ? ద్ జ్జ యింబున ేమి  ాటట్ల ిం 
బడితిర్? నాకు నిింతయు నెఱింగింపవలయు' ననుట్యు నతిం డిట్ల నియె:                            1 
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మణికింధరడి పర శ్న 



  

*శా. 

         వై కుింఠింబున నొకకనాఁ డతులి తై శ్వరయిండు విష్ణ ిండు నా 

         ళీక ప్రర ద్భవ మ్మఖ్య దేవ గణమ్మల్ సేవిింప, యోగీశ్వరా  

         నకింబుల్ నిగమాింత సూకుు లను వర్ణ ింపింగ, నొడో్డలగిం 

         బై  కూరుిండె మహా సభ్న్, సద్వన వ్యయాటర ాటరీణఁడెై                  2 
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కొలువుదీరట్ 



•  వ. అప్పుడు,                                                                   3 

*శా.  

       కిండి నాయతిర   మరీచి ద్క్ష కపి లాగ స్త్ు యక్షాట దింగర 

       శాశిండిలయ కర తు కణవ కుతస భ్ృగు విశావి తర  మై త్రర య మా 

       రకిండే యాసుర్ వ్యమదేవ కపి ద్రరావసో బక వ్యయఘ్ు ాట 

       నాుిండ వ్యయది మహామ్మనుల్ చనిర్ ప్రర మ ల్ముఱఁద్త్రసవకున్                 4 
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మహామ్మనుల రాక 



•  క.    అర్గతి మపు డేనును, ద్రిం 

              బురఁడును, విశావవసుిండు మొద్లుగ వీణా 

              ధరల మొక కొింద్ఱమ్మ త 

              తపరతయు; భ్క్తు యుఁ ద్లిరపఁ ద్ త్రసవకు నెై                                                     5 

 

•  వ.    ఇ వివధింబున, దేవ మ్మని సింఘ్ింబులు వచిు సేవిింప, విష్వేమసనుిండు వేతర హసుు ిం 

              డగుచు, నింద్ఱ నెడ గలుగ జ్డియుచు బరాబర్ యొనర్ింప, దివయ వ్యరాింగనా            

              నాట్యింబు లవలోక్తించుచు, న దేేవదేవుిండు ప్రలగలగమ్మున నునన సమయింబున.  
Teluguthesis.com 

వీణాధరల రాక 



 

 *ఉ. 

      వ్యర్ద్ పింక్తు లో వడలివచుు మఱింగుల పిిండు నా, సఖీ 

      వ్యరమ్మతో రమా రమణి వచ్చును, హెగగ డికతు  లింద్ఱఁ  

      గోర్ భ్జింప, నా కొలువు కూట్మ్మ మ్మింద్ఱవింక నొప్పు సిం 

      గారపుఁ దఁట్నుిండి యధికింబగు వై భ్వ ి ింపు మీఱఁగన్         7 
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లక్ష్ముదేవి రాక 



 

 *ఉ. 

           నెచ్చులి పిిండుఁ దనును, వనసథ లి ద్ిండ నొక్తింత గానఁగా 

           వచ్చునొ రాదొ యా కమలవ్యసని, యింతనె యేి  చ్చప్పుద్రన్ ? 

           హెచిున సింభ్ర మింబున ననేకులు బదే్లవ్యర లకకడన్  

           వచిుయొ మఁది రా కొలువువ్యర్ఁ గకావికలై  చనన్ వడిన్                  8 
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చ్చద్రగొటి్టట్ 



    

    క.  

           అప్పుడు, మమ్మబింట్ల  కతల్  

           చ్చపపఁగ నేి టిక్త? దరసలి వేతర  ధరల్ 

           రొపపఁగఁ జ్నియెన్ నిలువక 

           య పపరమేషి్ఠయును నచటి కతి దూరమ్మనన్  
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ాటర్ప్రవడిం 
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పిలుపు 

క.  
ఆ తఱని వేతర హసుు ,' లొ 
హో! తుింబురఁడా !' యట్ించు, నుచ్చుససవర మ్మ 
దయతిింపఁ బిలిు, కర ముఱ 
నాతనిఁ దడ్కకనుచుఁ బయి రతి వేగమ్మనన్ 
 
 వ. అట్టల  తోడ్కకని ప్రవుచుిండ, 



  

     * చ. 

            కని, తమలోనఁ దర్ “తనిఁ గర ముఱఁగా బిలిపిించ్చ నేమొకో !!” 

           యనియెడివ్యర, “గాన విధులింద్రఁ బర సింగమ్మ లేి  గలగ నో!” 

           యనియెడువ్యరఁ, “ద్చుతుర లనుయలు లేరె? యితిండ కాని యిిం?”  

           ద్నియెడు వ్యరనెై  మనమ్మలింద్రను సిందియ మొింది రింద్ఱన్           12 
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గుసగుసలు 



 

*ఉ. 

 అప్పుడు నేను నా మనమ్మనిం ‘దితనిిం బిలిపిించు ట్ట్లల కో 

 యిప్పు!’ డట్ించు, నిలిు యరయిింప, వినింబడియెన్ నిజ్ింబుగా 

“నప్పురషో తు మ్మిండు తన యింగనతో వినుచునన వ్యఁడు సిం 

 పొపపఁ ద్దీయ గాన” మనియెదే్ఁ జ్ర్ించ్చడివ్యర చ్చపపఁగన్                     13 

 
 

Teluguthesis.com 

జజా్ఞస 



క.  

మ ములల ఁ దలి, యొకకని 

నిముయిఁ బిలిపిించి, హర్యు నిిందిరయుఁ గడున్  

సముద్మ్మనఁ ద్రింబురగా 

నమ్మును వినుచునిక్త విని, మనిం బర్యింగన్,       14 

 

వ. ఏనొకక మఱింగునిం గొింత తడవు కనిపెటి్టకొని యుిండ. .. 
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అలజ్డి 
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ఉతుసకత 

సీ. “అని పెనా? యే ి చ్చు?” ననుచును సింభ్ర మిం 

                   బున సింద్డిించుచు మఁగువ్యర,  

       “సర్వవశ్వరిండు శ్రర సతితోడ గానింబు 

                   వినునఁట్! యడుగ నే” లనెడువ్యర, 

      “గడు ననుగర హమ్మ నెకకడలేని యీ యీగ 

                   పసయ తలపడు” నించుఁ బలుకువ్యర, 

     “న వొకకఁడవొ? మఱ యేవ్యర లై న న 

                  యెయడ నుిండిలగ?” యని యడుగువ్యర  
 

    

    నగుచు, సురలు, మ్మనులు నరద్ింద్  మై పఁత  

   డింబుతోడ వచ్చుఁ ద్రింబురిండు 

   కడల వ్యర్ని గనక స్త్నన మాడిించు 

   పద్కమ్మను, నేతర పట్మ్మఁ దలిు      17 

 వ. అప్పుడు ….                                      18 

 



క.   

      ద్గద్గ యను పద్కింబున, 

      నిగనిగ యను కొర మురింగు నేతర పట్మ్మనన్       

      బుగబుగ యను మై పఁతను, బగబగ                       

      యనిపిించ్చ నతఁడు నా హృద్యింబున్        18 
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మాతసరయ బీజ్ిం … 
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మాతసరయిం 

సీ. 

    'తనుఁ గర ముఱింగఁ బిలిున వేళయింద్, నా 

                  తో విచార్ింపక ప్రవు ట్ట్టల ? 

     ప్రయెఁ బ, ననుఁ బిలవఁ జేయక, తా నొక 

                  నెఱ జ్ఞణయైె విద్య నెఱపు ట్ట్టల ?  

      నెఱపెఁబ, ‘పర భువు మనినించినాఁ డ’ని మీఁద్ర 

                   పర్క్తింప కీ సమ్ము పటి్ట ట్ట్టల ? 

      పటి్ఁబ, దొింగఁ దేలుగ టిిన టిివి డాఁచి 

                   కొించుఁ బవక మఱయిించు ట్ట్టల ?  
 

 

త్ర.  

      లేఁడు తగవర్ యెింద్రను 'మడిఁ జొచిు 

      వ్యత వళ్లల డువ్యఁడె యెవ్యవఁడు' నించుఁ, ‘బాపి 
తుింబురఁడా!’ యించుఁ, బిండుల  గొఱకు కొించు 
లోలోన నుడిక్తతిఁ గొింత తడవు              18 
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విజగీష్ 

క. 

      'నాకింట్ఁ దను ఘ్నుఁడే? 

      యా కొలఁదియు బయలు సేయునింతకు నే యే      

      ప్రకలఁ బయినఁ బని  

      మీు కర్ణిిం జుణిఁగ ప్రవ నితుు నె వీనిన్?’      20  
 

వ. 

     అని, యాగర హించుచు, నతనితోడ నెిందేనియు 
వ్యద్ర పెటి్టకొని, భ్ింగపఱచి, ‘యతులితింబై న 
మదీయ సింగీత చాతురయింబు వ్యరు లు 
కర మింబున నిజ్జ గనానయకునకు వినింబడునటిి 
యుాటయింబు పెటి్ద్ిం గాక!' యని, యూహించి   
త ద్నింతరింబ, 21  

 



 *చ.  

           తలఁగక, యప్పు డట్టల  సమ్మద్గర తఁ బేర్ున యీర్యబుదిధ  లో 

           పలన యడించి, మై తిర  గనుపటి్ఁగ నిింకను గొింత రాకప్ర  

           కలు ఘ్టియిించి, యే నతని గానమ్మలో గుణ దష్ వరు న  

           తలియుట్ నతి, యా తలివి లే కగునే జ్య, మించు నెించితిన్              22  
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పథకిం 



ఆ.వ. 

         ఎించి, యతని యిింటి ేమఁగతి నొకక నాఁ,  

         డతఁడు నపుడు ాటట్ కాయితమ్మగ  

         వీణె మేళగించి, వలుపలి మసల  

         నునిచి, లోని కర్గయునన వ్యఁడు    23 
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పర యతనిం 



*ఉ. 

          ఏనును, “ద్రింబురిం డెచటి ేమఁగె? గృహింబున నునన వ్యఁడె?” యిం 

          చా నికట్ింబునన్ మలఁగునటిి జ్నింబులఁ బలిక “వీణె యి 

          చ్చు నిడి, లోని ేమఁగె” నను సుదేి వినింబడ 'న విపించి యె 

          వ్యవనిదొ?’ యించు నుిండి, ‘తి  వ్యనిదె చూత’ మట్ించు నలల నన్ …  

----------------------------------------------------------------------------------- 

వీణల ప్రరల :- నారద్రనిది ‘మహతి’,సరసవతిది ‘కచఛపి’,విశావవసువుది ‘బృహతి’ 
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కళావతి 



త్ర. 

పుచుుకొని పలిక్తించి, యపరవమై న  

శ్రు తుల పెింపు, నిలేగష్త నతుల మగుచుఁ  

గడు వఱ గొనరప, దని నకకడన పెటిి,  

ి గుల లజజ ించి వచిుతి మగడి యపుడు. 
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జా్ఞనోద్యిం 



    వ.  ఆ సమయింబున నింతరగ తింబున, 

 *మ.  

           'కడుఁ బార వీణయ ధురీణఁ డితఁ డయినన్, గాింధరవ సింపర్ు  నె- 

            లల డఁ బర ఖ్యయతి వహించు నాకు, నకటా! యీ తుింబురిండిింత  

            యె కుకడుగా గానమ్మ నేఁటిదఁక, నని సింక్షోభించుచున్, 'దడిఁ ద్ 

             నెనడు వ్యనిిం ద్లఁ ద్నునవ్యఁడు గలఁ డనేవష్ఠింప' నిం చ్చించితిన్.                   26 
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గొపపద్నిం 



         చ.  

         'అట్ మ్మను చ్చలిు పెింపు తనరారఁగ నేనును దను నపపట్ 

         పపటిక్తని గూడి ాటడుద్రమ్మ పద్ుభ్వ్యద్రల యొదే్; నప్పు డె 

         చుట్ఁ ద్న క్తింత గాన కళ సింపద్ కలిు యెఱింగనఁడు, మ్మ 

         చుట్పడి యిట్టల  విష్ణ ఁడు పర సనననతఁ దఁ బిలిపిించునింతకున్     27 
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దపర్కిం 
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గొపపవ్యర్ గుణిం …. 

    క. 

    'తమ విద్య, నెవవ ర్వ మా తర మ్మఁ 
గనఁజ్ఞలుద్రర, వ్యర్ ద్ిండను ద్ నాు తర మ 
పర కటిింతుర బుధు’, లు 

    తు మ్మల మహమ నరకొలఁది తామర సుమీు!                                      

                                                                                 28 
 

క.  

    ఇట్ట గాక, విను జ్నింబుల 

    పటిమకు నెకుకడుగ, విద్య పచర్ించుట్ య      

    కకట్! విఫలమ్మ గాదే? యె 

    చుట్ఁ “జెవిటిక్తఁ బటిినటిి సింకును బలన్?”       

                                                                             29 

 



 వ. 

         అది యట్టల ిండె; నేను నది మొద్లుగాఁగ,  

         నెకక డెకకడ నకకజ్పు గాన విద్య గలవ్యర గలర,  వ్యర్ నరస యరస,  

         తదివద్య స్త్ధిించుచు, నెింద్రనుిం ద్రింబురనకు నడు గాఁ జ్ఞలి   

         యెడనెడిం బర్క్తించుచుఁ బదే్ కాలింబు పర వర్ు లిల ,  యీ మనోరథింబు  

        సరవజాుిండెై న పుిండరీకాక్షుని యనుగర హింబునన కాని ఫలియిింపనేరద్ని నిశ్ుయిించి,   

         తదేేవునిిం గూర్ు చిరకాలింబు తపిం బొనర్ుతి;  

          నింత,                        31 
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స్త్క్షాతాకరిం 

సీ. 

      అింజ్నాచల గరవ భ్ింజ్ నాచల ల్మల 

                  నలవరణ పు మేని డాలు ద్నరఁ, 

      బుిండరీకమ్మల నుదే్ిండ రీతుల గెలిు 

                  చ్చనొనింద్ర నిడు వ్యలుఁగనున లమర 

      మకర కుిండల రచి పర కర కుింఠితమ్మలై  

                  దినకర పర భ్లు వనెవనుక కొద్రఁగ 

       నురమ్మ రతనమ్మనింద్రఁ గరమ్మ రింజలు నడ 

                  తోడునడగ లక్ష్ము కీర డ లాడ,  
 

త్ర. 

     శ్ింఖ్ చకార ది పర్కర సహతుఁ డగుచుఁ, 

     మఘ్వ మ్మఖ్ దేవతా సేవయమానుఁ డగుచుఁ 

      బతగ రాజ్ఞధిలగహ ణోదభస యగుచుఁ, 

      గృప ద్లిరపింగఁ గానిపించ్చఁ గేశ్వుిండు.      32 

 



ఆ.  

      కానుపిించి, “యేి  కావలయును? వరిం  

      బడుగు” మనిన, నేను నాతు శ్క్తు  

      కొలఁది నతులు నుతులుఁ జ్లిపి, “తుింబుర గాన  

      కలన వలన గెలువ వలయు” నింటి.      33 
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అభీష్టం 



చ. 

             అనుట్యు,ననునఁజూచి కృప, నచుయఁతు డిట్ల ను; “నేను దవపరిం 

             బున వసుదేవ నామ్మనకుఁ బుతుు ఁడనెై  యుద్యిింతు, శిషి్ ాట  

             లనమ్మను ద్రషి్శిక్షను నిలాసథ లిఁ బర వఁగ; నపోు దవరకా 

             ఖ్య నగర్యింద్ర, నకభమతారథ  మొనరెుద్, రమ్ము నాఁటిక్తన్!!” 
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వర ప్ర దానం 



  

క. 

         అని, యింతరాథ నమ్మ నొిం 

         దినఁ, జర కాలింబు నేఁ బర తిక్ష్మించుచు; నిం 

         తను వ్యసుదేవు కడ ని  

         ట్ల నుపమ సింగీత కశ్ లాడుయఁడ నెై తిన్.'  
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అద్ృషి్ిం 

  వ.  

        అని చ్చపిప, మఱయు నిట్ల నియె;  

   క. 

        “ఏ నినిన ాటట్ల ఁ బడి, యీ 

        గాన మహమఁ గింటి; నవుఁ గలభాష్ఠణియున్ 

        మేను చ్చమరపక యుిండిం 

        బూనితి ర్ది యపర యాసమ్మన హర్ కరణన్.” 

                                                                                      37 

 
 

క. 

అనుడు, 'ి మ్మఁ గొలుచు పుణయిం  

బున క్తది యరద్యయ ఘ్న తప్రధన? 'త ననిం 

 దినవ్యర తనింత' లనన్  

వినర్వ లోకోక్తు  మీర విశ్వింభ్రలోన్?          38 
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